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 چکيده
نقش وزارت و جرایم جنسی در دختران دانش آموز دبیرستانی این پژوهش با هدف شناخت علل 

،کنترل و کاهش این ارایه راهکارهای عملی مناسب جهت پیشگیری زودرسآموزش و پرورش برای 

 .انجام گرفته است ، اولیا دیبرستان و  سازمان های ذیربطاز طریق خانواده اسیب اجتماعی

 دانشدر این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی ، از یک سو به بررسی ویژگی ها و مشکالت 

از سوی دیگر با پرداخته شده و و دبیرستان محل تحصیل خانواده های آنان آموزان دختردر محیط 

 تربیتی، پرورشی و فرهنگی برایارایه راهکارهای نقش مهم وزارت آموزش و پرورش با بررسی 

ی این بررسی میدان پیشگیری زودرس ، به ارایه الگوها و پیشنهادهای مناسب تربیتی اقدام شده است.

نقش وزارت در پیشگیری و  با رویکرد  5/3تحقیق،با تنظیم پرسشنامه ی بر اساس طیف لیکرت با عدد 

جرایم جنسی،که روایی و پایایی آن آزمون شده است، انجام شده است. با استفاده محاسبه آماری از 

دانش آموز دختربرای تکمیل این پرسشنامه  343دانش آموز دختر دبیرستانی، تعداد 5555تعداد 

 زارت در پیشگیری جرایمانتخاب شدند. سواالت پرسشنامه در پنج حیطه مختلف با رویکرد نقش و

جنسی تقسیم بندی شده و با مصاحبه حضوری با دانش آموز تکمیل و با استفاده از آنالیز های آماری 

 مناسب اهمیت هر حیطه سنجش شده است.

هایاین تحقیق )تاثیر پنج حیطه مختلف در پیشگیری از جرایم جنسی دانش  برای قضاوت فرضیه

و برای مقایسه مولفه ها پنج  (P-Value)  معیار تصمیم اب نمونه یآنالیز آماری تک  از، آموزان(

 .استفاده شد Friedmanگروه،  از جهت اهمیت برای مداخله از آزمون آماری 

همه گروه ها از درجه اهمیت باال بیشتر از حداقل قابل قبول برخوردارند ، بجز حیطه  Tنتایح آماره 

هر گروه مشخصه اولویت از جهت اهمیت T. مقدار  آماره عوامل گروه برنامه های مشاوره پرورشی

می تواند ناشی از  در این گروه، Tبرای مداخله پیشگیری از جرایم جنسی می باشد. لذا کاهش آماره 

،کمبود های مذهبی کمتر به چشم می به اینکه حاکمیت کشور اسالمی استاین مطلب باشد با توجه 

 . خورد و در زمینه فعالیت های الزم در بخش های مختلف جامعه انجام می پذیرد

 . پیشگیری، وزارت اموزش و پرورش، جرایم جنسی، دختران دانش آموز کليدي:اژگان و
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 مقدمه
رود. ولی عالوه بر آن، مشکل یکی از معضالت جوامع کنونی به شمار میافزایش انواع جرائم و به وجود آمدن شیوه های نوین بزهکاری، 

جدیتری که جوامع با آن مواجه هستند، کاهش یافتن سن بزهکاری و ارتکاب این جرایم، توسط کودکان و نوجوانان جامعه می باشد که 

را طی می نماید. راه یافتن جرائمی از قبیل خرید و های مختلف، همچنان روند روبه افزایشی  متاسفانه علیرغم تحقیقات و نظریه پردازی

فروش و مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان، ضرب و جرح، جرائم جنسی و جرائمی از این قبیل به داخل مدارس و شیوع آن در میان 

 اذ تدابیر پیشگیرانه وادار نموده است.دانش آموزان مقاطع مختلف، وضع نگران کننده ای را ایجاد نموده و جامعه را به چاره اندیشی و اتخ

وزارت آموزش و پرورش اولین نهاد اجتماعی بزرگ است که کودك پای در آن نهاد می گذارد. این نهاد بیشترین تاثیر را بعد از خانواده 

ابراین باید مورد توجه در روح و روان کودك بر جای می گذارد. شخصیت اجتماعی و فرهنگی کودك در این نهاد پایه گذاری می شود. بن

مسئوالن و صاحب نظران قرار گیرد. واضح است که آموزش و پرورش در کشور ما به عنوان کاهنده جرایم از جایگاه واالیی برخوردار نیست و 

ر این تواند را دیا بهتر است گفته شود برای آن چنین جایگاهی قائل نیستند. با این حال ریشه های آموزشی و فرهنگی کاهنده جرایم را می 

نهاد جستجو و بازخوانی کرد.  مسلما این نهاد واجد ارزش و بحث جدی است و می تواند به عنوان نهاد اصلی در راس هدف مورد نظر این 

 تحقیق، گره گشای بسیاری از معضالت اجتماع باشد.

می تواند پیشگیری رشدمدار را بصورت صحیح در قالب بنابراین آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد تاثیرگذار و تنها نهادی که 

آموزشهای رایج تربیتی محقق سازد، می بایست با ادغام سیاستهای جامعه شناسانه و آموزه های دینی، تعالیم نوینی را برای تربیت هر چه 

زارت آموزش و پرورش و و ظایف آن در قبال بهتر قضایی و حقوقی کودك و نوجوان فراهم کند. در قوانین کشوری نیز به موضوع تاثیرگذاری و

( قانون 1قانون اساسی(. به عالوه این موضوع در ماده)3اصل  9و3دانش آموزان و آموزش صحیح اخالقی و قضایی ایشان تاکید دارد )بند

از لحاظ شکوفایی استعداد تاسیس وزارت آموزش و پرورش آمده است و درآن بر این موضوع تاکید شده است که رساندن کودکان و نوجوانان 

 رشوو تواناییها به حدی که به عنوان یک فرد موثر بتوانند در جامعه ایفای نقش کنند، یعنی وظیفه تعلیم و تربیت به عهده وزارت آموزش و پر

زودرس  ای پیشگیریگذاشته شده است. بنابراین ضروریست تا وزارت آموزش و پرورش نسبت به شناسایی این عوامل و برنامه ریزی دقیق بر

های علمی جهت غنای این مقوله مهم  از جرائم دانش اموزان نسبت به اجرای کالسهای آموزشی، کارگاه های پژوهشی و مشاوره ی و همایش

 اقدام نماید.

ط انواده و شرایهای منحصر به فرد آنان و خپذیر بودن نوجوانان، شناخت نوجوانان و ویژگیبا توجه به حساسیت دورة نوجوانی و آسیب

توانند باعث بروز و ظهور استعدادهای آنان شوند و یا اینکه بالعکس باعث به و نوع جو حاکم بر آن و نیز تعامل این دو مؤلفه با هم، که می

قبیل بزهکاری را انحراف کشانده شدن و عدم بروز استعدادهای نوجوانان شوند و مسائل و پیامدهایی را مانند انحرافات رفتاری و اجتماعی از 

 .ای برخوردار استبه همراه داشته باشد از اهمیت ویژه

دانش آموزان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. در همه کشور ها دنیا به طور اعم و در کشور ما به طور اخص مسائل 

می گیرد و       مدارس، آموزشگاهها و دانشگاهها و عوامل جسمانی و روان شناسی در میان دانش آموزان و دانشجویان دامنه وسیعی به خود 

چنین استنتاج می شود که در مقوله سیاست کنترل  .عوامل متعددی سالمت جسمانی و روانی آن ها را به خطر می اندازد به نظر می رسد که

جرم برای این گروه های سنی یک سیاست پیشگیری خاصی اتخاذ شود. هدف از این سیاست، کاهش موارد بزه در اطفال و دانش آموزان، 

 .و اصالح آنان است حمایت از آنها و پیشگیری از بزهکاری

( مطالعه ای با عنوان بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعى رشدمدار ) از دیدگاه کارشناسان آموزش و 1351رجبی پور)

نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحی شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام  52پرورش( انجام داد. پیمایش حاضر نظرسنجی از 

انجام گرفته است. این کارشناسان از افرادی بودند که عالوه بر مسئولیت های اجرایی در آموزش و پرورش، سابقة آموزشی  1355در سال  شمار

نیز داشته اند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه گردآوری شده و شامل چند بخش از جمله ویژگیهای فردی، عوامل مؤثر بر بزهکاری 

نگرش دانش آموزان به پلیس، موضوع آموزش و پیشگیری پلیس از جرم، جایگاه رویکرد یادگیری در آموزش، پیشگیری اجتماعی نوجوانان، 

 رشدمدار و آزمونهای توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده هاست. 

دانش آموزان دبیرستانی در ( مطالعه ای با عنوان جوانان و آسیبهای اجتماعی تبیین جامعه شناختی انحرافات اخالقی 1395کوهی)

 استان آذربایجان شرقی انجام داد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، میزان شیوع انحرافات اخالقی در سطح متوسط به باال است. نتایج تحلیل

انحرافات اخالقی  همبستگی نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی، وضعیت مولفه های عوامل روانی، میزان دینداری و مهارت های ارتباطی با

 همبستگی معنی دار وجود دارد. 

( مطالعه ای انجام دادند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش خانواده، مدرسه، و همساالن در بزهکاری 1395علیوردی نیا و ستاره)

آماری تحقیق حاضر شامل  نامه است. جامعةآوری اطالعات پرسشآموزان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمعدانش

http://www.rassjournal.ir/


 25 -31  ، ص3117 بهار، 31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
نفر از  433است که در مجموع  بوده 1395- 1391شهر مشهد در سال تحصیلی  5های ناحیة آموزان دبیرستانی سال سوم دبیرستاندانش

ه نظریة بر ساند. چهارچوب نظری تحقیق نیز مبتنیای متناسب به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدهگیری تصادفی طبقهآنان با روش نمونه

آموزان پسر بیشترین قدرت های پژوهش، متغیر باور در میان دانشزنی است. بر اساس یافتهپیوند اجتماعی، یادگیری اجتماعی، و برچسب

ا ی بزهکاری رکنندگآموزان دختر، پیوند افتراقی بیشترین قدرت تبیینکنندگی بزهکاری را داشته است. در صورتی که در میان دانشتبیین

غییرات بینی تترین متغیری است که به طور معناداری قادر به تبیین و پیشدهد که متغیر باور مهمها همچنین نشان میداراست. این یافته

 تبعد تخریب اموال، سرقت، تخلفات منزلتی، و مصرف مواد است. در مورد بعد خشونت نیز، متغیر پیوند افتراقی نسبت به سایر متغیرها از قدر

 بینی بیشتری برخوردار است. پیش

( مطالعه ای با عنوان عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی انجام دادند. نتایج نشان داد که 1355احمدی و همکاران )

داشته اند.  اری جوانانمتغیرهای وابستگی به دوستان، مذهبی بودن و استفاده از رسانه های جمعی به ترتیب بیشترین رابطه را با متغیر بزهک

به نظر می رسد که گروههای همساالن در تقویت رفتار بزهکارانه جوانانـشان از اهمیت زیادی برخوردارند. تقویت هویـت مـذهبی جوانـان 

ی بخصوص مـی توانـد بـه کـاهش میـزان بزهکاری کمک کند. در کنار این دو، کاهش محتواهای خشونت آمیز برنامه های رسانه هـای جمع

  .می تواند به کاهش بزهکاری بیانجامد

( در مقاله ای با عنوان پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در مدارس، ابتدا به تأثیر جرم و خشونت بر 1355بهربر و همکاران)

م در مدارس، اقدامهای عاطفی از امنیت روانی و فیزیکی دانش آموزان پرداخته اند و اثر بخش ترین اقدامات را برای پیشگیری از وقوع جر

جای اقدامات  قبیل آموزش و الگو سازی رفتارهای بهنجار اجتماعی و مقابله مؤثر با زمینه های بروز رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت، به

  . می دانند. فیزیکی همچون تنبیه

ی عمده در تربیت دینی دانش آموزان مقطع ( در شهر تهران تحقیقی با هدف شناسایی عوامل آسیب زا1355طباطبایی و علیین)

راهنمایی شهر تهران از دیدگاه مدیران مدارس انجام داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد محیط مدرسه و عوامل مربوط به آموزشگاه 

و اجتماع، از عوامل موثر در تربیت  می تواند از عوامل موثر آسیب زا در تربیت دینی دانش آموزان راهنمایی شهر تهران باشد.همچنین،خانواده

  .دینی دانش آموزان دوره راهنمایی هستند که نگرش منفی آنان نسبت به تربیت دینی از عوامل آسیب زا در این حیطه است

( با هدف یافتن علل رفتار انحرافی و علل یا عوامل 1351تحقیقی با عنوان انحرافات اجتماعی در آیینه پژوهش ها، توسط گلچین)

کجروی اجتماعی جوانان و نوجوانان انجام داده است. نتایج نشان می دهد کجروی و بزهکاری نوجوانان تحت تأ ثیر یا در رابطه با عواملی 

یگاه اجتماع خانواده، درجة مذهبی بودن والدین، میزان تماس افراد با دوستان کجرو، عضویت در گروههای بزهکاری ، همچون جنس، سن، پا

وضعیت تحصیلی، میزان تعلق به مدرسه، میزان شرکت والدین در جلسات انجمن او لیاء و مربیان است.عالوه بر آن، متغیرهایی که بیشترین 

ا ایجاد، زمینه سازی و تقویت رفتار انحرافی و بزهکاری نوجوانان داشته اند به تر تیب عبارتند از: پایگاه اقتصادی تکرار و تأیید را در ارتباط ب

اجتماعی، میزان ارتباط نوجوان با گروه دوستان ناهمنوا و تمایل و عضویت در آن گروه ها، نوع و میزان نظارت و کنترل والدین بر رفتار 

 ی و نابسامانی. نوجوانان و میزان گسیختگ

( تحقیقی تحت عنوان روابط خانواده و مدرسه و پیوستگی آن با رفتارهای انحرافی جوانان در اجتماعات 5331دورنابوش و همکارانش)

ده او گروههای مختلف  انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که خانواده و مدرسه در کاهش انحراف جوانان از قبیل سیگار کشیدن، استف

 از الکل، استفاده از ماری جوانا، بزهکاری و دیگر رفتارهای انحرافی نقش موثری دارند. 

به  1955آلمان:  این برنامه درسال  -برنامه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان و رویکرد گروهی به کاهش بزهکاری در مدارس

آموزان با تمرکز فشار بر ارائه اطالعات آلمان به منظور افزایش مقاومت دانش دنبال توافقی بین آموزش و پرورش و پلیس در شهر هامبورگ

غت ادر مورد میزان و علل و نحوه پیشگیری از جرائم نوجوانان برقرار گردیده شده است. برنامه بر افسران داوطلبی تکیه دارد که در اوقات فر

های تدریس برای افسران ها و روشمورد بحث و بررسی با کارکنان و شیوه هایی درکنند. در این برنامه کالسخود به مدارس سرکشی می

های دوره ابتدایی های ویدیویی در مورد سرقت، خشونت و خرابکاری برای کالس(. ابزارهایی مانند فیلم5335، 1تدارك دیده شده است )گرونر

ها منجر به افزایش ین برنامه بدست آمده بود نشان داد که این برنامهآموز شرکت کننده در ادانش 333تهیه شده است. نتایج ارزیابی که از 

توانند خود را به آموزان احساس کردند که میآموزان در مورد پیشگیری از جرم گردیده است. بطوریکه سه چهارم دانشآگاهی های دانش

 دیدگان و همچنین مرتکبین جرم قرار دهند. جای بزه

 

                                                           
1-Gruner 
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نشان می دهد که رویکردهای سنتی پیشگیری قضایی جرایم جنسی در دانش آموزان دختر افزایش روزافزون فت، با توجه به موارد پیشگ

ش آموزان دان     یافته های نوین علوم جرم شناسی،جامعه شناسی...در زمینه علل گرایش و پیشگیری وضعی از کارایی الزم برخوردار نبوده اند.

م جرایپیشگیری زودرس و رشدمدار از بزهکاری را ثابت کرده است. این پژوهش با هدف شناخت علل به بزهکاری ضرورت تالش برای  دختر

 ،کنترلارایه راهکارهای عملی مناسب جهت پیشگیری زودرسنقش وزارت آموزش و پرورش برای و جنسی در دختران دانش آموز دبیرستانی 

 .انجام گرفته است ان و  سازمان های ذیربط، اولیا دیبرستاز طریق خانواده و کاهش این اسیب اجتماعی
 

 روش تحقيق
خانواده های دانش آموزان دختردر محیط در این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی ، از یک سو به بررسی ویژگی ها و مشکالت 

ی تربیتی، پرورشارایه راهکارهای نقش مهم وزارت آموزش و پرورش با پرداخته شده و از سوی دیگر با بررسی و دبیرستان محل تحصیل آنان 

له، در این تحقیق پس از شناخت دقیق مسئ پیشگیری زودرس ، به ارایه الگوها و پیشنهادهای مناسب تربیتی اقدام شده است. و فرهنگی برای

مطالعه شده و پس از بررسی انواع مدلها، چارچوب کاری تعیین  ابتدا به روش کتابخانه ای، منابع و مقاالت، اسناد و مدارك مرتبط با موضوع

سپس به روش میدانی و به کمک پرسشنامه  .قرار گرفتند  و حوزه کاری نیز مشخص گردیده و مدل مناسب انتخاب شده و مورد بررسی قرار

 شده است:و سایر ابزارهای مورد لزوم مراحل زیر انجام 

جامعه آماری را مشخص و متغیرها و مقیاسها و اندازه نمونه تعیین و سپس به کمک روشهای نمونه ( جمع آوری داده ها که ابتدا 1

 شد.گیری اطالعات مورد لزوم را گردآوری 

 ( خالصه کردن داده ها در جدول های آماری 5

 ( تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نمودارها و شاخصهای آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری 3

 ( نتیجه گیری 4

 

 روش نمونه گيري
بر مبنای مطالعات در ادبیات آماری، انتخاب حجم نمونه به عواملی مانند کمی یا کیفی بودن متغیر، اسمی، ترتیبی یا  شایان ذکر است

عددی بودن آن، حجم جامعه و نوع توزیع آماری جامعه بستگی دارد. پس اگر متغیر های مورد مطالعه دو شرط داشته باشد یعنی اوال از طریق 

ف پنج گزینه ای لیکرت )متغیر کیفی اسمی( مورد مطالعه قرار گیرد و ثانیا حجم جامعه آماری شما کم می باشد تحقیق پرسشنامه ای با طی

 می شود :استفاده  (1از معادله ) از فرمول زیر برای بدست آوردن حجم نمونه

(1) 

2
N t ρq

n
2 2

(N 1 )d t ρq



 
 

 

نسبت   P، %95سطح اطمینان   αحجم کل جامعه آماری،  N (حجم نمونه مورد نیاز )حداقل تعداد پرسش شوندگان n در اینجا

نمونه که  حجم این با عبارتی به. شود می گرفته نظر در درصد 5 خطای اندازه گیری قابل قبول می باشد که معموال در تحقیق  d موفقیت و

  .درصد قابل صحت و اعتبار خواهد بود 5و خطای  %95از این فرمول محاسبه می شود صحت اطالعات در سطح اطمینان 

 

 3و پایایی 2روایی
بوده و ضریب آلفا نشان  54/3برای پرسشنامه  spssدر این تحقیق ضریب پایایی بدست آمده ازطریق ضریب آلفاو با استفاده ازنرم افزار 

باشد. همچنین  با مشاوره با صاحب نظران و مشاور آماری، ی به کار برده شده توسط محقق از پایایی باالیی برخوردار میکه پرسشنامه دهدمی

 گروه تقسیم شده است. 5در  سواالت پرسشنامه این تحقیق )که قبال روایی و پاپایی آن مورد تایید قرار گرفته است(

و  با رویکرد  5/3پرسشنامه ی بر اساس طیف لیکرت با عدد با بررسی میدانی پرسشنامه این تحقیق ، بعد از بررسی روایی و پایایی 

شهرستان  دانش آموز دختر دبیرستانی 5555نقش وزارت در پیشگیری جرایم جنسی، انجام شده است. با استفاده محاسبه آماری از تعداد 

پرسشنامه انتخاب شدند. سواالت پرسشنامه در پنج حیطه مختلف با رویکرد نقش رای تکمیل این ب دانش آموز دخترب 343، تعدادساری

                                                           
2 -Validity 
3-Reliability 
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وزارت در پیشگیری جرایم جنسی تقسیم بندی شده و با مصاحبه حضوری با دانش آموز تکمیل و با استفاده از آنالیز های آماری مناسب 

 اهمیت هر حیطه سنجش شده است.

 

 روش تجزیه و تحليل آماري
داده ها از آمارهای توصیفی و  ای اساسی هر تحقیقی تجزیه و تحلیل اطالعات است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیلهیکی از پایه

 اسمیرنوف -های آماری که شامل آزمون کولموگروفها از آزموناستنباطی استفاده شده است. در این پژوهش برای برای تجزیه و تحلیل داده

 زمون فریدمنو آ t (One-Sample Test)ها(، آزمون تک نمونه ها و غیرنرمال بودن دادهداده )برای مشخص کردن نرمال بودن

(Friedman Test)   استفاده شد. 

افزایش پیدا می کند، احتماالت آن  33این است که وقتی تعداد نمونه ها به بیشتر از   t تک نمونهچون یکی از ویژگی های آزمون 

استفاده   t تک نمونه می توان از آزمون هایزمون هایی با هر تعداد نمونه، دقیقاً با احتماالت توزیع نرمال منطبق می شود. بنابر این برای آ

 فریدمن آزمونهمچنین  بوده است، با اطمینان از این نوع آزمون استفاده شده است. 343قیق شود. با توجه به اینکه تعداد نمونه ها در این تح

توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در کند که آیا این گروهها میبرای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه های آنهاست و معلوم می

دمن مشابه)طرح اندازه گیری های مکرر یک نمونه ای یا تحلیل واریانس دو عامله طبقه بندی( آزمون فریاین آزمون باید حداقل رتبه ای باشد. 

د امی باشد. این آزمون زمانی کاربرد پیدا می کند که بخواهیم نظرات یک گروه را در چند زمینه مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نظرات افر

 رتبه بندی معنی دار) یا گرایشات معنا دار افراد به هر کدام از متغیرها( مشخص می نماید. این گروه، اولویت هر کدام از موارد را بر اساس

 

 یافته هاي تحقيق
 گروه اول tآزمون تک نمونه اي 

در  "کارکرد مدیران و معاونین در مدارس"گروه ، تاثیر  tبا توجه به نتیجه ضرایب همبستگی، با استفاده از آزمون تک نمونه ای 

 کمتر 331/3 تحقیق این معیار چون در این نتایج آنالیز را نشان می دهد.( 1)پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموزان انالیز شده است. جدول 

تاثیر عوامل گروه اول)کارکرد مدیران و معاونین در مدارس( در پیشگیری از جرایم جنسی  کردن فرضیه تاییداست، دلیل کافی برای  35/3از 

   وجود داردنش آموزان به عنوان یک عامل مهم دا

 مولفه هاي گروه اول t( نتایج آزمون تک نمونه 1جدول)

 Test Value=3.5           مقدار آزمون  

کارکرد گروه 

مدیران و معاونین 

 در مدارس

N 

 تعداد
Mean 
 میانگین

Std.Deviati

on 

انحراف معیار 

 نمونه

Std.Error 

Mean 

میزان اشتباه 

 معیار میانگین

T 

 مارهآ

 95فاصله اطمینان %اختالفات
%95 Confidence Interval 

of the Difference 

(P-Value) 

 معیار تصمیم

Sig. (2-tailed) 
Lower Upper 

 340 
3.910

0 
0.5300 0.0287 14.26 3.8985 3.9235 <0.001 

 

 گروه دوم tآزمون تک نمونه اي 
 "خانواده آنان نقش معلمان وتعامل با دانش آموزان و"گروه ،  tبا توجه به نتیجه ضرایب همبستگی، با استفاده از آزمون تک نمونه ای 

 331/3 تحقیق این معیار چون در این نتایج آنالیز را نشان می دهد.( 5)در پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموزان انالیز شده است. جدول 

در پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموزان به عنوان یک عامل دوم تاثیر عوامل گروه  کردن فرضیه تاییداست، دلیل کافی برای  35/3از  کمتر

ه می باشد ، که مشخصه مربوط به این گرو Tبیشترین آماره ( نشان می دهد، در بین گروه های آنالیز شده ، 5) جدول. .وجود داردمهم 

  مولفه های این گروه می باشد اهمیت
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 مولفه هاي گروه دوم t( نتایج آزمون تک نمونه 2جدول)

 

 گروه سوم tآزمون تک نمونه اي 

در پیشگیری از جرایم  "نقش مشاوران روان شناسی "گروه،  tبا توجه به نتیجه ضرایب همبستگی، با استفاده از آزمون تک نمونه ای 

است،  35/3از  کمتر 331/3 تحقیق این معیار چون در این نتایج آنالیز را نشان می دهد.( 3)شده است. جدول  آنالیز جنسی دانش آموزان

 . .دارد وجوددر پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموزان به عنوان یک عامل مهم سوم تاثیر عوامل گروه  کردن فرضیه اییدتدلیل کافی برای 

 سوم مولفه هاي گروه t( نتایج آزمون تک نمونه 3جدول)

 Test Value=3.5           مقدار آزمون  

گروه نقش 

مشاوران 

روان 

 شناسی

N 

 تعداد
Mean 
 میانگین

Std.Deviation 

انحراف معیار 

 نمونه

Std.Error 

Mean 

میزان اشتباه 

معیار 

 میانگین

T 

 آماره

 95فاصله اطمینان %اختالفات
%95 Confidence Interval 

of the Difference 

(P-Value) 

 معیار تصمیم

Sig. (2-

tailed) 
Lower Upper 

 340 
3.720

0 
0.7200 0.0390 5.630 3.7872 3.7968 <0.001 

 

 گروه چهارم tآزمون تک نمونه اي 
در پیشگیری از جرایم  "برنامه ریزی امور تربیتی "گروه،  tبا توجه به نتیجه ضرایب همبستگی، با استفاده از آزمون تک نمونه ای 

است،  35/3از  کمتر 331/3 تحقیق این معیار چون در این نتایج آنالیز را نشان می دهد.( 4)جنسی دانش آموزان انالیز شده است. جدول 

 . .دارد وجوددر پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموزان به عنوان یک عامل مهم  چهارمتاثیر عوامل گروه  کردن فرضیه تاییددلیل کافی برای 

 چهارممولفه هاي گروه  t( نتایج آزمون تک نمونه 4جدول)

 Test Value=3.5           مقدار آزمون  

گروه برنامه 

ریزی امور 

 تربیتی

N 

 تعداد
Mean 
 میانگین

Std.Deviation 

انحراف معیار 

 نمونه

Std.Error 

Mean 

میزان اشتباه 

معیار 

 میانگین

T 

 آماره

 95فاصله اطمینان %اختالفات
%95 Confidence Interval 

of the Difference 

(P-Value) 

 معیار تصمیم

Sig. (2-

tailed) Lower Upper 

 340 
3.910

0 
0.5300 0.0287 14.26 3.8041 3.8235 <0.001 

 

 

 

 

 Test Value=3.5           مقدار آزمون  

گروه نقش 

معلمان 

وتعامل با 

دانش آموزان 

 وخانواده آنان

N 

 تعداد
Mean 
 میانگین

Std.Deviati

on 

انحراف معیار 

 نمونه

Std.Error 

Mean 

میزان اشتباه 

معیار 

 میانگین

T 

 آماره

 95فاصله اطمینان %اختالفات
%95 Confidence Interval 

of the Difference 
(P-Value) 

 معیار تصمیم

Sig. (2-

tailed) Lower Upper 

 340 
4.110

0 
0.4900 0.0266 22.95 4.1577 4.1623 <0.001 
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 گروه پنجم tآزمون تک نمونه اي 

در پیشگیری از جرایم  " برنامه های مشاورین پرورشی "گروه،  tبا توجه به نتیجه ضرایب همبستگی، با استفاده از آزمون تک نمونه ای 

است،  35/3از  کمتر 331/3 تحقیق این معیار چون در این نتایج آنالیز را نشان می دهد.( 5)جنسی دانش آموزان انالیز شده است. جدول 

 . .ود داردجودر پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموزان به عنوان یک عامل مهم  پنجم تاثیر عوامل گروه کردن فرضیه تاییددلیل کافی برای 

 پنجممولفه هاي گروه  t( نتایج آزمون تک نمونه 5جدول)

 Test Value=3.5            مقدار آزمون 

گروه برنامه 

های 

مشاورین 

 پرورشی

N 

 تعداد
Mean 
 میانگین

Std.Deviation 

انحراف معیار 

 نمونه

Std.Error 

Mean 

میزان اشتباه 

معیار 

 میانگین

T آماره 

 95فاصله اطمینان %اختالفات
%95 Confidence 

Interval of the 

Difference 

(P-Value) 

 معیار تصمیم

Sig. (2-

tailed) 
Lower Upper 

 340 3.2600 0.7100 0.0385 - 6.23 3.8985 3. 9235 <0.001 

 

 دانش      مربوط به آنالیز تاثیر برنامه های مشاورین پرورشی در پیشگیری از جرایم جنسی  Tمقدار  آماره ( نشان می دهد، 5جدول)

موزان دانش آ      ، منفی بدست آمد. این نتیجه می تواند ناشی از این مطلب باشد که برنامه های مشاورین پرورشی بر باورهای مذهبی  آموزان

و در این زمینه باید برنامه های نوین،کارآمدتر  و فعالیت های الزم  با توجه به شرایط کنونی  و خانواده های آنان تاثیر چندانی نداشته است

سط وجامعه که با انبوهی از داده های غلط در فضا های رسانایی و مجازی مواجه هستیم و غالبا نیز قشر نوجوان و جوان را نشانه گرفته است، ت

 پرورش انجام پذیرد.  دستگاه های ذیربط، بویژه وزارت آموزش و 

 

 گروه مولفه هاي تعيين شده 5نتایج آزمون فریدمن، براي مقایسه 
استفاده شد و با توجه به نتایج مندرج در ذیل تفاوت  Friedmanبرای مقایسه مولفه ها از جهت اهمیت برای مداخله از آزمون آماری 

نتایج آزمون فریدمن را نشان می دهد. سطح پوشش آماره آزمون ( 2)جدول معناداری از جهت اولویت در بین گروه های مولفه ها دیده نشد.

(، بنابراین با 535/3درصد است)  5محاسبه شده است. چون این مقدار بیشتر از  535/3محاسبه شده است . این مقدار در این آزمون برابر با 

ی به جهت الویت در پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموزان را  گروه مولفه ا 5درصد اطمینان می توان یکسان بودن اهمیت مداخله ای  95

 تغییرات پنج گروه مولفه ی این تحقیق را نشان می دهد. (1)نتیجه گرفت. همچنین نمودار 

 ( نتایج آزمون فریدمن6جدول)

 

Mean Rank میانگین رتبه ها 

 COM1 گروه اول)کارکرد مدیران و...( :   2.75

 COM2 گروه دوم)نقش معلمان و تعامل...( :    3.75

 COM3 گروه سوم)نقش مشاوران روان شناسی(  :    2.88

 COM4 گروه چهارم)برنامه ریزی تربیتی(  :    3.13

 COM5گروه پنجم)برنامه های مشاورین پرورشی( :    2.50
Asymp.Sig =0.832 
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 حاصل از آزمون فریدمن ( تغييرات پنج گروه مولفه ي1نمودار )
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 نتيجه گيري
ارایه راهکارهای نقش وزارت آموزش و پرورش برای و جرایم جنسی در دختران دانش آموز دبیرستانی این پژوهش با هدف شناخت علل 

انجام  ذیربط، اولیا دیبرستان و سازمان های از طریق خانواده ،کنترل و کاهش این اسیب اجتماعیعملی مناسب جهت پیشگیری زودرس

.متغیرهای موجود در این تحقیق به وسیله سواالتی که در پرسشنامه گنجانده شده بود سنجیده شدند. نتایج آزمون این فرضیات گرفته است

ش ننشان داد که با ارائه و اجرای برنامه های آموزشی، تربیتی و روان شناختی، بر پایه عوامل فردی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دا

آموزان و عوامل محیطی، مناسب و متناسب با شرایط دانش آموزان و در نظر گرفتن تفاوت های آنان، جرایم جنسی در دختران مقطع 

 ادبیرستانی کاهش می باید. نیز ارایه تازه ترین و دقیقترین اطالعات دربارة پیامدهای انحرافات جنسی و جرایم پیش بینی شده در قانون جز

 به دانش آموزان و افزایش آگاهی های همگانی و فردی، موجب کاهش این نوع جرایم می شود. و جرم شناسی

همه گروه های پنج گانه از درجه اهمیت باال بیشتر از حداقل قابل قبول برخوردارند ، بجز گروه پنجم )برنامه ریزی  Tنتایح آماره 

ز جهت اهمیت برای مداخله و پیشگیری از جرایم جنسی می باشد.لیکن بر هر گروه مشخصه اولویت اTمشاورین پرورشی( . مقدار  آماره 

مربوط به آنالیز تاثیر  Tخالف چهار آنالیز گروه یک تا چهار، که از درجه اهمیت بیشتر از حداقل قابل قبول برخوردار بوده اند، مقدار  آماره 

، منفی بدست آمد. این نتیجه می تواند ناشی از این مطلب باشد  انبرنامه های مشاورین پرورشی در پیشگیری از جرایم جنسی دانش آموز

ه مکه برنامه های مشاورین پرورشی بر باورهای مذهبی دانش آموزان و خانواده های آنان تاثیر چندانی نداشته است و در این زمینه باید برنا

که با انبوهی از داده های غلط در فضا های رسانایی و مجازی مواجه های نوین،کارآمدتر  و فعالیت های الزم  با توجه به شرایط کنونی جامعه 

 هستیم و غالبا نیز قشر نوجوان و جوان را نشانه گرفته است، توسط دستگاه های ذیربط، بویژه وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.  

ان با دانش آموزان و خانواده های آنان بیشترین همچنین نتایج آنالیز گروه های مختلف نشانگر این است که نقش معلمان و تعامل آن

ضریب اهمیت برای مداخله و پیشگیری زودرس جرایم جنسی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارد. همچنین با ارتقای نقش معلمان در برقراری 

یش باورهای اجتماعی هنجار در دانش ارتباط مناسب با دانش آموزان جهت افزایش   آگاهی های همگانی و فردی و ایجاد انگیزه برای افزا

آموزان، موجب کاهش و پیشگیری موثر تر این نوع جرایم می شود. لذا با توجه به نقش مهم معلمان در جلوگیری از بزهکاری دانش آموزان 

نقش آموزش و تربیتی  ،به نظر می رسد حمایت های الزم مادی و معنوی بیش از این باید برای معلمان در نظر گرفت که بدون دغدغه خاطر

 خود را در مدارس ایفا کنند.این ارتقا جایگاه معلمان نیاز به برنامه مستمرو حمایتی از طریق وزارت آموزش و پرورش می باشد.

همچنین نتایج آنالیز گروه های مختلف نشانگر این است که کارکرد مدیران و معاونین در مدارس به دلیل مواجه مدوام با مشکالت 

آموزان، پس از معلمان بیشترین تاثیر را در ایجاد محیطی با امنیت باال برای شکوفایی استعدادهای بالقو دانش آموزان دارد.لذا به نظر  دانش

 شمی رسد برگزاری دوره های مستمر  تربیتی و    مشاوره ی برای مدیران و معاونین برای برخورد آگاهانه و دلسوزانه توام با تدبیر و گرای

ی جذب دانش آموزان ضروری می رسد.ارتقا این فرایند موجب جلوگیری از انزوا دانش آموزان و ارتباط قوی تر با آنان برای بیان مشکالت برا

 خود خواهد شد.

امروزه بر کسی پوشیده نیست که جوامع انسانی به دلیل پیچیدگیهای متنوع زندگی ماشینی،به مشاوره های مختلف نیازمند است.طبیعتا 

این مشاوره در سنین نوجوانی و جوانی و بخصوص در دختران،به دلیل شرایط ویژه،  بسیار با اهمیت است. نتایج آنالیز گروه نقش مشاورین 

ان داد که این عامل در پیشگیری از جرایم جنسی در سنین نوجوانی و جوانی دانش آموزان تاثیر گذار است. لذا با اهمیت به روان شناسی نش

برنامه مستمر مشاوره ی در مدارس و حمایت صحیح از دانش آموزان بزه دیده و تالش برای ترمیم شخصیت آنان ضروری به نظر می رسد.لذا 

ان بزهکار و ارایه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از بازگشت آنان به سوی جرایم می تواند تاثیری بسزایی در فعالیت متمرکز بر نوجوان

 پیشگیری وقوع جرم در مدارس داشته باشد.

ط اهمچنین نتایج آنالیز گویه های گروه برنامه ریزی امور تربیتی نشانگر این است که افزایش آگاهی های      دانش آموزان در ارتب

جرایم جنسی و پیامد های انحرافات جنسی می تواند اثر شایان توجه ی بر روی سالمت روح و روان دانش آموزان  داشته باشد. باالبردن 

د ومهارت های اجتماعی دانش آموزان با ارایه برنامه های تربیتی از سوی معلمان امور تربیتی و توانمند سازی دانش آموزان برای حمایت از خ

رابر مشکالت ،بویژه جرایم جنسی، می تواند عامل بازدارنده در جرایم جنسی باشد.ذکر این نکته ضروریست که معلمان امور تربیتی همگام در ب

با تغییرات جامعه ،نیازمند به باال بردن سطح آگاهی فردی و افزایش توانمندی با شرکت در     دور های آموزش، ضمن خدمت و دوره های 

 ا سازمان های ذیربط )مانند قوه قضاییه( را دارند.میان بخشی ب

آنالیز گروه پنجم مربوط برنامه های مشاورین پرورشی نشان داد که کمترین تاثیر در جهت جلوگیری از جرایم جنسی را دارد. این 

ان و خانواده های آنان تاثیر چندانی نتیجه می تواند ناشی از این مطلب باشد که برنامه های مشاورین پرورشی بر باورهای مذهبی دانش آموز

ای ه نداشته است و در این زمینه باید برنامه های نوین،کارآمدتر  و فعالیت های الزم  با توجه به شرایط کنونی جامعه که با انبوهی از داده
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، توسط دستگاه های ذیربط، بویژه غلط در فضا های رسانایی و مجازی مواجه هستیم و غالبا نیز قشر نوجوان و جوان را نشانه گرفته است

 وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.  

با ارتقای نقش معلمان در برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان جهت جمعبندی از آزمون های آماری انجام شده نشان می دهد، 

هنجار در دانش آموزان، موجب کاهش و پیشگیری موثر افزایش   آگاهی های همگانی و فردی و ایجاد انگیزه برای افزایش باورهای اجتماعی 

تر این نوع جرایم می شود. لذا با توجه به نقش مهم معلمان در جلوگیری از بزهکاری دانش آموزان ،به نظر می رسد حمایت های الزم مادی 

خود را در مدارس ایفا کنند.این ارتقا  و معنوی بیش از این باید برای معلمان در نظر گرفت که بدون دغدغه خاطر نقش آموزش و تربیتی

همچنین  همکاری همه نهاد های ذیربط و تاثیرگذار،  جایگاه معلمان نیاز به برنامه مستمرو حمایتی از طریق وزارت آموزش و پرورش می باشد.

شده، مو جب کاهش این جرایم می  به ویژه وزارت آموزش و پرورش، در برنامه های کنترل و مهار بزهکاران، که برای این جرایم پیش بینی

 شود.

 سپاسگزاري
، دشهرستان ساری که در انجام این تحقیق به من یاری رساندن  5و  1الزم می دانم از کارکنان محترم اداره های آموزش و پرورش ناحیه 

 صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم
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 مراجعمنابع و 
ی از جرائم از طریق طراحی محیطی و بررسی اجمالی آن در ایران، تهران، (، استفاده از اصول جلوگیر1354ایرانمنش، نسیم، ) [1]

 .113نشریه مسکن و انقالب، شماره

 (، امنیت و طراحی شهری، انتشارات: هله، چاپ اول.1355مانیان، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی، )  [5]

سامانه اطالعات مرکزی شهرها با استفاده از (، تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در بخش 1359بیات رستمی، روح اهلل، ) [3]

( مورد مطالعه: بزه سرقت در بخش مرکزی شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی GISجغرافیایی)

 شهری، دانشگاه زنجان.

 و های رسان پرداختبا تأکید بر نقش (تهرانی هروندانش بین در امنیت احساس شناختی جامعه (، تبیین1351بیات،بهرام، ) [4]

 .12جتماعی(، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره  ها سرمای

(، شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز شهری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از 1352کالنتری، محسن و توکلی، مهدی ،) [5]

 .15جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال دوم، چاپ دوم، ص 

 .1393، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال (1393مرکز آمار ایران ،) [2]

 یسیاس علوم و حقوق دکتری،دانشکده مقطع رساله حقوق بشر، موازین با درچالش ازجرم پیشگیری(. 1351) ابراهیمی،شهرام [1]

 .دانشگاه تهران

 (، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.1354اردبیلی، محمدعلی ) [5]

 (.1311تهران، انتشارات بدر، )سال  امعه شناسی انحرافات، محمد حسین فرجاد،آسیب شناسی اجتماعی و ج [9]

 (.1315آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، هدایت اهلل ستوده، تهران، انتشارات دانشگاه)سال  [13]

تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (. دفاع اجتماعی. ترجمه آشوری، محمد و علی حسین نجفی ابرند آبادی، 1315آنسل، مارك ) [11]

 چاپ سوم.

 .1315( جرم و شخصیت؛ ترجمه پاشا شریفی، حسن و نجفی زند، تهران، انتشارات رهنما، 1911آیسنیک، اچ.ج ) [15]

 آموزان، انتشارات مدرسه.های بهبود رفتار دانشروش (، میانجیگری در مدرسه،1352بازرگان، زهرا ) [13]

 های موفق جهانی، انتشارات سخن.(، مدیریت تعارض در مدرسه، تجربه1359بازرگان، زهرا، ) [14]

 .1391، دی و بهمن 12انداز ایران، شماره (، رفتار زورگویانه در مدارس، چشم1391بازرگان، زهرا، ) [15]

 در دست انتشار، انتشارات سخن.(، به خشونت در مدرسه پایان دهیم، 1393بازرگان، زهرا، ) [12]

 (، انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات پژواك جامعه.1393یی، احمد )بخارا [11]

 (، روشهایتحقیقدرعلومتربیتیورفتاری،ترجمهحسنپاشاشریفیونرگسطالقانی،تهران،رشد.1354بست،جان) [15]

لمی پژوهشی رفاه (، رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم، فصلنامه ع1355بیانلو، یوسف، منصوریان، محمد کریم ) [19]

 .55اجتماعی، سال ششم، شماره 

(، ارزیابی تهدیدات امنیت ملی در مرزهای شمالی ایران، فصلنامه جغرافیایی 1359پیشگاهی فرد، زواحمدیدهکاء، فسا ،)  [53]

 .9آمایش

کنفرانس سراسری  ن،، تبیین نقش مدارس در پیشگیری از آسیبهای اینترنتی نوجوانا1394حمزه لو, زهره و اکرم غیبی،  [51]

دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور 

 .دانش و فناوری سام ایرانیان

رفاه اجتماعی، (. پیشگیری ثانویه از جرم و انحراف در آموزه ها ی قرآن. فصلنامة علمی پژوهشی 1355خسروشاهی، قدرت ا... ) [55]

 .34سال نهم، شماره 

جامع، ناشر:  رویکردی: درمدیریت کمی پژوهش شناسی(، روش1355فرد،حسن؛ الوانی، سید مهدی  و آذر، عادل، )دانایی [53]

 اشراقی، صفار.

کنفرانس  دومین ، بررسی نقش مدارس و رسانه ها در پیشگیری از اعتیاد،1394ضائی, شوقعلی و صمد رمزی قره قشالقی، ر [54]

ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی 

 .سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند ، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
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گیری اجتماعی رشدمدار )از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش(، رجبی پور، محمود، بزهکاری دانش آموزان و امکان پیش [55]

تا صفحه 155( از صفحه 39مسلسل  5, شماره  13، دوره   1351فصلنامه دانش انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی:تابستان 

151.) 

انس ملی توسعه شهری، (، پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی در تحوالت مسکونی، سنندج، کنفر1355زندی، وریا، ) [52]

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.

، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی راهکاری برای رسیدن به پایداری 1393سروری زاده, امین و رضا افهمی،  [51]

معماری  سازه ،دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی  اجتماعی،

  و توسعه شهری،

 1355تهران؛ نشر شهر  -سریرافراز، محمد، پیش گیری از وقوع جرم و فعایت بسترساز برقراری جامعه ایمن [55]

سومین همایش علمی  ، عملکرد مراکز آموزشی در کنترل بزهکاری اجتماعی دانش آموزان،1394شهابی مقدم, پروین،  [59]

شناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش پژوهشی علوم تربیتی و روان

 .حکمت مرتضوی

(. طراح نظام پلیس جامعه محور با تأکید بر پیشگیری از جرم. پژوهش 1395قصری، محمد، بازرگان، محمد و نوروزی، بهرام ) [33]

 نامه نظم و امنیت انتظامی، سال ششم، شماره دوم.

 مهدی و مقیمی مهدی ازجرم،ترجمه پیشگیری راهکارعملی برای و رویه 23 پیشگیری، جرم شناسی(. 1355) الرکودیگرانک [31]

 .بزرگ تهران انتظامی فرماندهی تهران، انتشارات زاده، هتقی

جرم، مطالعه ، بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع 1395محمدی کانی سواران, محمد صدیق و حسن بابایی،   [35]

 موردی: فضاهای بی دفاع شهر سنندج، همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا، قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین.

، بررسی علل جامعه شناختی بزهکاری دانش آموزان 1393محمدزاده, امید؛ احمد بازیار؛ فاطمه بازدار و جعفر غیاثی پور،  [33]

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت  ،مقطع متوسطه شهر ایالم

 .ویرا

، تحلیل و رتبه بندی عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم؛ مطالعه موردی شهر 1394مصطفوی, سیدجواد و علی طالع زاری،  [34]

 ی، کوهدشت، شهرداری کوهدشت.کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبد گرگان،
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